
Het oog van de meester. 

Eindstand 2022:

1. 22-4236490 Philando 4 x prijs 3860.4 van Beute
& Hansen

2. 22-8059085 Hillie 3 x prijs 2880.7 van 
Wytse de Lang

3. 22-8338466 Quick Silver S 3 x prijs 2792.7 van  Ton 
Klarenbeek

4. 22-7070964 Lizzerd 3 x prijs 2776.7 van 
Kaylin Slot

5. 22-8058770 Nova Zembla 3 x prijs 2711.7 van Henk 
Kromkamp

6. 22-8041593 Special 3 x prijs 2704.1 van   Jan 
Willem Jongedijk

7. 22-8019857 Fynn 3 x prijs 2480.0 van 
Kaylin Slot

8. 22-8058181 Gladiator 2 x prijs 1970.2 van  Ton 
Klarenbeek

9. 22-8058293 Dua Lipa 2 x prijs 1941.6 van  
Kaylin Slot

10.22-8058221 Mad Max          2 x prijs 1941.2 van  Bert 
Slot 

De winnaar van het Goud is dit jaar het team Beute & Hansen met hun 

Philando 22-4236490, het was dit jaar de enige duif met 4 prijzen over de 
vier vluchten.

De winnaar van het Zilver heeft dit jaar een gouden randje, want is gewonnen 

door ons nieuwe lid Wytse de Lang met zijn Hillie                22-8059085, een 
zeer knappe prestatie, het is namelijk de beste duif met drie prijzen op de vier 
vluchten. Proficiat Wytse. En hem kennende zal hij er alles aan doen om 
volgend seizoen voor goud te gaan.

De winnaar van het Brons is de 22-8338466 Quick Silver S. van Ton 

Klarenbeek. De man uit Noord-Holland die de eerste vluchten iedereen zijn 
hakken liet zien met veelal bijgehaalde duiven. Ze waren niet verduisterd en dan
was de vlucht van 20 augustus net te laat voor deze jonge duiven specialist. Dat 
zal hem niet weer gebeuren denk ik, of juist wel, het gaat Ton om de duiven en 
niet om de kampioenschappen.



Naast de derde plek pakt Ton ook nog even de achtste plek met zijn Gladiator.
En tevens is dit de beste duif met twee prijzen. Dus twee keer Ton Klarenbeek in
de top 10.

In de top 10 zien we drie keer de naam Kaylin Slot, een zeer knappe 

prestatie voor deze nog maar 15 jarige dame. Haar Lizzerd, Fynn en Dua Lipa
pakten drie, drie en twee kopprijzen. We hebben dit jaar week in week uit 
kunnen zien waartoe ze in staat is met haar kampioentjes.   We moeten niet raar 
staan te kijken als in 2023 het hele podium hier voor haar is, ze gaat er vast 
voor.

Op de 5e Plaats zien we nog zo een jonge(Vliegende) hond, zo een fanatieke 

gast, altijd opgewekt, een mensen-mens en top melker die Henk Kromkamp 

en zijn 22-770 Nova Zembla pakte drie prijzen op vier kansen en eindigde 
daarmee op plaats vijf.

Ieder jaar heeft Jan Willem Jongedijk wel een paar toppertjes, dit jaar was het

zijn “Special” 22-593 die hem naar de zesde plaats knalde.     Hij wist het 
voor de vluchten al, de Special dat is een speciale. Winnen is voor Jan Willem 
niet het belangrijkste, maar plezier hebben in en rond de sport wel. In 2023 wil 
hij deze competitie “ Het oog van de Meester” naar zijn hand zetten met 
Goud en Zilver, maar dan wel “met plezier”.

Op plaats tien, dus de hekkensluiter van de top 10 zien we de winnaar van 

vorig seizoen en tevens voorzitter van de Vredesduif Bert Slot.       De naam 
Slot komt dus vier keer in de top 10 voor, een super prestatie. Je zou kunnen 
zeggen; “Ze hebben er oog voor” . Mad Max 22-221 is de naam en ring van de 
winnaar van Bert.


